
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Губарєв Володимир Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 
11.12.2018 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

85300, Донецька обл. м. Покровськ, вул. Захисникiв України, буд. 31 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

01236070 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(06239) 2-04-87 (06239) 2-06-84 

6. Електронна поштова адреса 

office@ap-ukrbud.com 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.12.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №238(2991) ВIДОМОСТI НКЦПФР 12.12.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

http://ukrstroy.prat.ua/ в мережі Інтернет 12.12.2018 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові або повне 

найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.12.2018 
припинено 

повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Салєєв Iльдар 
Азiзюляєвич 

- 0 

Зміст інформації: 

10.12.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, припинено повноваження члена 
наглядової ради Салєєва Iльдара Азiзюляєвича на пiдставi повiдомлення акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» про замiну члена наглядової ради товариства (лист вих. № 17/17-149юр вiд 10.12.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Пiдстави для припинення повноважень - корпоративна необхiднiсть. Особа перебувала 
на посадi з 11.09.2017р. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10.12.2018 
набуто 

повноважень 

член 
наглядової 

ради 

Баранов Сергiй 
Олександрович 

- 0 

Зміст інформації: 

10.12.2018 р. вiдбулися змiни в складi посадових осiб ПРАТ "АВТОПIДПРИЄМСТВО "УКРБУД", а саме, набуття повноважень члена 
наглядової ради Барановим Сергiєм Олександровичем на пiдставi повiдомлення акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» про замiну члена наглядової ради товариства (лист вих. № 17/17-149юр вiд 10.12.2018р.). 
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа набула повноваження строком до 10.09.2021р. До набуття повноважень особа 
займала посади: начальник вiддiлу методологiї правового супроводження, начальник вiддiлу методологiї та контролю правового 
супроводження, директор департаменту з правового забезпечення. Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулися у зв’язку з 
корпоративною необхiднiстю. Особа акцiями товариства не володiє. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


